Veilig Thuis
Noord-Holland Noord
Postadres
Postbus 224
1800 AE Alkmaar
info@vtnhn.nl
Bezoekadres
Winkelwaard 494
1824 HX Alkmaar

Verkort meldingsformulier voor SEH en ambulancedienst
Voor melding van (vermoedens) van huiselijk geweld of
kindermishandeling
Leest u vooraf deze toelichting goed door
Dit formulier kunt u digitaal invullen en mailen aan info@vtnhn.nl.
Belangrijk om te weten
•

Veilig Thuis is ingesteld door de overheid. Veilig Thuis heeft als taak situaties waarin zorgen over huiselijk geweld
en/of over kinderen worden geuit, volgens het vastgesteld wettelijk protocol van handelen te onderzoeken en te
beoordelen en zo nodig hulpverlening op gang te brengen.

•

Bij meldingen is het bij uitzondering mogelijk uw naam als melder geheim te houden voor het gezin, het betreft dan
onder andere situaties waarbij er een veiligheidsrisico is voor u als melder. Veilig Thuis heeft uw naam,
adresgegevens en telefoonnummer nodig om een melding in ontvangst te kunnen nemen.

•

Alle informatie op het meldingsformulier is open en ter inzage voor volwassenen en voor kinderen boven de twaalf
jaar. De meldingsbeschrijving komt in het dossier.

•

Het kan zijn dat u relevante informatie heeft en dat u twijfelt of deze informatie ingezien moet kunnen worden door
degene die de melding betreft. In dat geval kunt u altijd met ons overleggen.

•

Tijdens het telefonisch contact met Veilig Thuis maakt Veilig Thuis afspraken met u over eventueel verder contact
en over hoe u geïnformeerd wordt na het onderzoek.

•

Na het versturen van het formulier wordt van de melder verwacht dat deze bereikbaar is voor eventuele vragen.

•

We informeren u of Veilig Thuis de melding in onderzoek neemt.

Graag zo mogelijk telefonisch overleg
voordat u een schriftelijke melding doet.
Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000.

Alleen vragen die op uw melding van toepassing zijn en waarop u antwoord kunt geven
hoeven te worden beantwoord.

1. Melder
Gegevens van de melder
Datum van de melding
Naam instelling
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Naam, personeelsnummer en functie
contactpersoon
Relatie t.o.v. gezin/
kinderen
E-mailadres
Bereikbaar

Voor ambulancemedewerkers
Datum gebeurtenis
Ritnummer
Tijdstip
Plaats
Is politie betrokken
geweest?

2. Gegevens betrokkenen
Vader
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode +
Woonplaats
BSN
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mailadres

Moeder

Vervolg 2. Gegevens betrokkenen
Vader
Burgerlijke staat

Moeder

Gehuwd

Gehuwd

Gescheiden

Gescheiden

Samenwonend

Samenwonend

Alleenstaand

Alleenstaand

Nee

Nee

Ja

Ja

Wie heeft het
gezag?
Tolk nodig?

Zo ja welke taal

Betrokken volwassene 1

Betrokken volwassene 2

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode +
Woonplaats
BSN
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mailadres
Burgerlijke staat

Gehuwd

Gehuwd

Gescheiden

Gescheiden

Samenwonend

Samenwonend

Alleenstaand

Alleenstaand

Nee

Nee

Ja

Ja

Wie heeft het
gezag?
Tolk nodig?

Zo ja welke taal

Kinderen
Kind 1

Kind 2

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
BSN
M-V

Gemeld kind Ja - Nee

man

man

vrouw

vrouw

ja

ja

nee

nee

Kind 3

Kind 4

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
BSN
M-V

Gemeld kind Ja - Nee

Waar verblijven de
kinderen

3. Gegevens huisarts
Naam huisarts
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

4. Meldingsbeschrijving
Wat is de aanleiding
voor de melding (graag
concrete waarnemingen)

man

man

vrouw

vrouw

ja

ja

nee

nee

Vervolg 4. Meldingsbeschrijving
Indien presentatie op de
SEH: graag vermelden in
welke conditie de
betrokkene is
gepresenteerd, welke
middelen eventueel zijn
genomen en hoeveel,
welke behandeling is
ingezet en of er een
hulpverleningstraject is
ingezet.
Wat was het tijdstip van
presentatie?
Wat is opgevallen bij het
kind (bijv. letsel, gedrag,
verzorging, interactie,
emotie, intoxicatie)?
Wat is opgevallen aan
ouders/betrokkenen
(bijv. letsel, gedrag,
verzorging, interactie,
emotie, intoxicatie)?
Ambulancedienst: Wat is
u opgevallen in de
thuissituatie?
Wat zijn uw zorgen en
waarom?

Is met betrokkenen
besproken dat de
situatie gemeld wordt en
wat was daarop hun
reactie?
Weet u of hulpverlening
betrokken is bij dit
gezin/bij deze partners
en zo ja, welke
instantie?
Overige opmerkingen

E- mailadres:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:

info@vtnhn.nl
Postbus 224, 1800 AE Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
0800-2000

Alkmaar, december 2015

